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تأثیر باور به خودکارآمدی و نگرش کارآفرینی با قصد کارآفرینی دانشجویان
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل
عبدالرحیم غیاثی
مربی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

بنا بر ادبیات کارآفرینی ،قصد کارآفرینی نقش تأثیرگذاری در رفتار کارآفرینی دارد .بدینجهت شناسایی عاملهای مؤثر بر

آن دارای اهمیت بسیاری است .در این راستا ،هدف اصلی این پژوهش ،بررسی رابطهی باور به خودکارآمدی و قصد کارآفرینی
دانشجویان با میانجیگری نگرش کارآفرینی آنان بود .این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق ،توصیفی-

تحلیلی بوده و در سال تحصیلی  1393-1392در دانشگاه زابل انجام گرفت .جامعهی آماری این پژوهش همهی دانشجویان

مقطع کارشناسی رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی این دانشگاه بود ( .)N=2000حجم نمونه ،با استفاده از فرمول کوکران،
 145نفر تعیین شد که نمونهها به روش تصادفی ساده گزینش شدند .ابزار سنجش ،پرسشنامه بود که روایی ظاهری آن توسط

تنی چند از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران مورد بررسی و تایید قرار گرفت .پایایی
ابزار اندازهگیری نیز با استفاده از آلفای ترتیبی و پایایی ترکیبی اندازه گیری شد ( α =0/702 -0/906و .)CR =0/801 -0/904

دادههای به دست آمده از ابزار اندازه گیری ،با معادلههای ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرمافزار آماری

 Smart PLSتجزیه و تحلیل شدند .نتیجهی پژوهش نشان داد که باور به خودکارآمدی با قصد کارآفرینی دانشجویان دارای

رابطهی معنیدار مثبتی بوده و به طور مستقیم بر آن اثر میگذارد؛ همچنین نقش میانجیگری نگرش کارآفرینی در رابطهی

باور به خودکارآمدی و قصد کارآفرینی تائید شد.

نمایه واژگان :نگرش کارآفرینی ،قصد کارآفرینی ،باور به خودکارآمدی ،دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی

نویسندهی مسئول :عبدالرحیم غیاثی
رایانامهagheyassi@uoz.ac.ir :

دریافت 94/11/13 :پذیرش1395/11/27 :
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تاثیر باور به خودکارآمدی و...

مقدمه

(مــرادی و همــکاران1394،؛ لــی و ونــگ2004 ،؛ آراســتی و

بــا افزایــش روز افــزون شــمار دانشآموختــگان بــیکار

همــکاران ،1391،کریمــی )1394 ،کــه تاکنون در بررسـیهای

و پــرورش دانشــجویان کارآفریــن بیــش از پیــش اهمیــت

( ،)1391رحمانیــان كوشــككی و همــکاران ( ،)1390مــرادی

رشــتههای کشــاورزی و منابــع طبیعــی ،توســع ه کارآفرینــی
پیــدا کــرده اســت .چــرا کــه بــه بــاور بســیاری از محققــان

و صاحبنظــران ،کارآفرینــی یکــی از راهکارهــای اصلــی
حــل بحــران بــیکاری در کشــور اســت (کشــاورز .)1393 ،از
ایــن جهــت نیــز اکنــون ،از پــرورش دانشــجویان کارآفریــن
بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن رســالتهای دانشــگاهها و

مرکزهــای آموزشــی نــام بــرده میشــود (یداللهــی فارســی،

1384؛ مردانشــاهی و همــکاران.)1393 ،

محققانــی ماننــد کشــاورز ( ،)1393کریمــی و همــکاران

و همــکاران ( ،)1394نابــی و هولــدن ( ،)2008اوگاندیــپ و

همــکاران ( )2012و آداریانــی و همــکاران ( )2014برخــی از
ایــن عاملهــا شناســایی شــدهاند.

در ایــن راســتا ،هــدف ایــن پژوهــش ،بررســی رابطــهی

بــاور بــه خودکارآمــدی و قصــد کارآفرینــی دانشــجویان بــا

میانجیگــری نگــرش کارآفرینــی آنــان اســت .چرایــی انتخــاب

متغیــر بــاور بــه خودکارآمــدی را نیــز بایــد در اهمیتــی کــه ایــن

بــا توجــه بــه اینکــه انســانها بــه صــورت تصادفــی بــه

متغیــر در حــوزه روانشناســی دارد جســتجو کــرد .بــه طــوری

آنــان باعــث ایــن انتخــاب میشــود (کروگــر ،)2007 ،قصــد

بــه خودکارآمــدی یکــی از دو پایـهی بنیادیــن شــکلدهندهی

کارآفرینــی نمیپردازنــد بلکــه وجــود قصــد کارآفرینــی در
ش زمینههــای مهــم بــروز کارآفرینــی
کارآفرینــی یکــی از پی ـ 

شــناخته میشــود .بــر ایــن پایــه ،بررســی ایــن متغیــر دارای
اهمیــت بســیاری اســت ،امــا بــه ســبب نــزول شــاخص قصــد

کــه بــر پای ـهی الگــوی کارآفرینــی داویدســون ( ،)1995بــاور
قصــد کارآفرینــی معرفــی شــده اســت (کشــاورز .)1393 ،بــاور

بــه خودکارآمــدی کــه داوری فــرد دربــاره ظرفیــت خــود بــرای
بــه نمایــش گذاشــتن یــک فعالیــت مشــخص اســت (لــی و

کارآفرینــی در ســالهای اخیــر (مــرادی و همــکاران1394 ،

لــی )2014 ،بــر احســاس ،تفکــر و رفتــار افــراد مؤثــر بــوده

ارزیابــی ایــن متغیــر افــزوده شــده اســت.

فــرد انتخــاب میکنــد ،تالشــی کــه انجــام میدهــد ،درکــی

بــه نقــل از زالــی و همــکاران )1391 ،بــر اهمیــت بررســی و
با توجه به اینکه از نظر علمی قصد کارآفرینی را میتوان

ارتقا داد ،پرورش و ارتقای آن توسط مرکزهای آموزشی،
موجب دستیابی این مرکزها به یکی از مهمترین رسالتهای

خود یعنی پرورش دانشجویان کارآفرین خواهد شد (یداللهی

فارسی1384 ،؛ مردانشاهی و همکاران .)1393 ،از این رو،
در حوزهی کارآفرینی بررسی و ارزیابی این متغیر به سرعت

در حال افزایش است (لینان و چن.)2009 ،

(بنــدورا )1997 ،و تعیینکننــدهی فعالیتهایــی اســت کــه
کــه از فعالیتهــا دارد و همچنیــن میــزان پافشــاری و تالشــی

اســت کــه در رویارویــی بــا چالشهــای پیـشرو از خــود نشــان
میدهــد (بنــدورا.)1997 ،

بــاور بــه خودکارآمــدی ،در حــوزه کارآفرینــی ،یکــی از

ضرورتهایــی اســت کــه بــرای داشــتن انگیــزه کارآفرینــی و
تــاش بــرای انجــام فعالیتهــای کارآفرینانــه الزم و حتمــی
اســت (محســنی و همــکاران .)1392 ،بــه طــور مثــال برخــی

شــایان یــادآوری اســت ،قصــد کارآفرینــی کــه بــه

از افــراد انجــام فعالیــت کارآفرینانــه و جدیــد را دوســت

و طرحریــزی آگاهانــه بــرای تحقــق ایــن هــدف در آینــده

امــر نبــود توانایــی ،دانــش و مهــارت الزم در آن کار نیســت

ب و کاری جدیــد
صــورت بــاور درونــی افــراد بــرای آغــاز کس ـ 

تعریــف میشــود (تامپســون .)2009 ،بــه صــورت آگاهانــه،
توجهــات شــخصی ،تجربههــا و رفتارهــا را بــه ســمت رفتــار

کارآفرینــی جهــت میدهــد (بیــرد .)1988 ،در ایــن راســتا
نتایــج بررســیهای کاتونــن و همــکاران ( )2013نیــز مؤیــد

دارنــد ،امــا نمیتواننــد بــه آن اقــدام کننــد و البتــه دلیــل ایــن
بلکــه بــه دلیــل نداشــتن بــاور بــه ایــن توانایــی و مهــارت اســت

(لوتانــز و همــکاران.)2000 ،

در زمینـهی ارتبـاط بـاور بـه خودکارآمـدی و قصـد

کارآفرینـی تاکنـون بررسـیهای بسـیاری در داخـل و خـارج

نقــش قصــد کارآفرینــی بــر رفتــار کارآفرینــی افــراد اســت.

از کشـور انجـام گرفتـه اسـت .بـه طوری کـه نتایج بررسـیهای

کارآفرینــی از عاملهــای بســیاری تأثیــر میپذیــرد

همـکاران ( )2005ارتبـاط ایـن متغیرهـا را تاییـد کردهانـد.

ادبیــات کارآفرینــی گویــای آن اســت کــه قصــد
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همچنیـن ،رابطـهی ایـن متغیرهـا در بیـن دانشـجویان

نکرده اسـت.

کـه در داخـل کشـور انجـا م گرفتـه تایید شـده اسـت .از جمله،

و همــکاران ( )2015و پــاپ زن و همــکاران ( )2012در

رشـتههای کشـاورزی و منابـع طبیعـی در بررسـیهای چندی
نتیجـهی بررسـی بارانـی و زرافشـانی ( ،)1388ضمـن آن

کـه بیانگـر رابطـهی بـاور بـه خودکارآمـدی و قصـد کارآفرینـی
اسـت گویـای آنسـت کـه بـاور بـه خودکارآمـدی  30درصـد

از تغییرپذیریهـای قصـد کارآفرینـی را تبییـن میکنـد.

همچنیـن ،بررسـی زمانـی عالیـی و امیـدی نجفآبـادی
( ،)1393نیـز رابطـهی باور به خودکارآمـدی و قصد کارآفرینی

را در دانشـجویان کشـاورزی و منابع طبیعی تأیید کرده است.
ولـی ،در بیشتـر ایـن بررسـیها ،فقـط رابطهی مسـتقیم این

متغیرهـا بررسـی شـده اسـت.

عــاوه بــر بررســیهای یــاد شــده ،بررســیهای شــیری

دانشــگاه رازی ،ســلیمانی و زرافشــانی ( )1390در هنرســتان

کشــاورزی روانســر ،امیــدی نجــف آبــادی و همــکاران ()2016

در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران کــه
در همــهی ایــن بررســیها ،دانشــجویان کشــاورزی مــورد

بررســی قــرار گرفتهانــد رابطـهی مســتقیم متغیرهــای بــاور بــه
خودکارآمــدی و نگــرش کارآفرینــی بــا قصــد کارآفرینــی تاییــد
شــده اســت .در ایــن راســتا ایــن محققــان بــه جهــت ارتبــاط

مثبــت ایــن متغیرهــا بــا قصــد کارآفرینــی ،بــه منظــور ارتقــا
قصــد کارآفرینــی دانشــجویان کشــاورزی بیــان داشــتهاند

از سـویی دیگـر از آن جـا که خودکارآمدی اشـاره بـه میزان

کــه میبایســتی بــاور بــه خــود کارآمــدی دانشــجویان بــا

افـراد دربـاره میـزان خودکارآمدیشـان اشـاره دارد .در ایـن

آمــوزش در حــد تســلط و توجــه بــه دروس عملــی و نگــرش

خـود کارآمـد بـودن فـرد و بـاور بـه خودکارآمـدی بـه باورهـای
پژوهـش متغیـر بـاور بـه خودکارآمـدی و نقـش میانجیگـری
نگـرش کارآفرینـی نیـز بـه سـبب اهمیـت شـایان توجـه آن

در شـکلگیری قصـد کارآفرینـی کـه از آن بـه عنـوان یکـی از
پایههـای بنیادیـن شـکلگیری قصـد کارآفرینـی نـام بـرده

شـده (دوریـز و همـکاران )1988 ،بررسـی شـدهاند .کریجـر

و کارزرود ( ،)1993ضمـن بررسـی رابطـهی نگـرش و قصـد

کارآفرینـی بـر ایـن باورنـد کـه آغـاز کسـب و کار ،فراینـدی
ارادی و آگاهانـه اسـت کـه از نگـرش تأثیـر میپذیـرد .البتـه،

در ادبیـات کارآفرینـی ،نگـرش بـه کارآفرینـی بـه درجـهی
ارزشگـذاری مثبـت یـا منفـی یـک فـرد بـه کارآفریـن بـودن

اشـاره دارد (لینـان و چـن.)2009 ،

موریانـو و همـکاران ( ،)2012بـر پایـهی نظریـهی رفتـار

برنامهریزیشـده ،پژوهشـی میـان فرهنگـی در شـش کشـور

مختلـف از جملـه ایـران انجـام دادنـد کـه نتیجـهی آن بیانگـر
رابطـهی مسـتقیم نگـرش و قصـد کارآفرینـی اسـت .در ایـن

راسـتا نتیجـهی بررسـی ایکوولـوا ( )2011و فاینـی و همکاران
( ،)2012نیـز رابطـهی ایـن متغیرهـا را تأیید میکنـد .کریمی
( )1395نیـز بـا بررسـی رابطهی ایـن دو متغیر در دانشـجویان

کشـاورزی دانشـگاههای بوعلـی سـینا ،رازی ،کردسـتان و
لرسـتان بـه نتایـج مشـابهی دسـت یافتـه اسـت .امـا نتایـج

بررسـی رحمانیان کوشـککی و همـکاران ( )1391رابطهی این
دو متغیـر را در دانشـجویان کشـاورزی دانشـگاه ایلام تاییـد

بهــره گیــری از روشهایــی ماننــد آموزشهــای حــل مســأله،

کارآفرینــی آنــان از طریــق برنامــه ریــزی مــدون نظــام آمــوزش
کشــاورزی در جهــت ارزشــمند نشــان دادن و نیازمنــدی
جامعــه بــه کارآفرینــی در عرصــه کشــاورزی ،بــه کار گیــری

محتــوا و روشهــای آموزشــی مناســب ارتقــا یابــد.

فاینــی و همــکاران ( )2012نشــان دادنــد کــه متغیــر

نگــرش کارآفرینــی میتوانــد در رابطــهی برخــی از

متغیرهــای حــوزهی کارآفرینــی از جملــه مهارتهــای فــردی
و مهارتهــای کارآفرینــی بــا قصــد کارآفرینــی را میانجیگــری
کنــد .آنــان اشــاره کردهانــد کــه در بررســیهای برخــی از

محققــان و صاحبنظــران نیــز تــوان میانجیگــری متغیــر
نگــرش کارآفرینــی تاییــد شــده اســت .در این راســتا ،بررســی

کریمــی ( )1395نیــز تــوان میانجیگــری نگــرش کارآفرینــی در
رابطــهی هــوش هیجانــی و قصــد کارآفرینــی دانشــجویان

کشــاورزی را تاییــد کــرده اســت.

در ایـن پژوهـش افـزون بـر بررسـی رابطـهی مسـتقیم

متغیرهـای باور بـه خودکارآمـدی و قصد کارآفرینـی ،رابطهی
غیرمسـتقیم و بـا واسـطهی آنهـا از طریـق نگـرش کارآفرینی
بررسـی میشـود .در ایـن پژوهـش ترکیبـی از دو الگـوی مهـم
کارآفرینـی یعنـی مـدل داویدسـون کـه نشـاندهندهی نقـش
بـاور بـه خودکارآمـدی در شـکلگیری قصـد کارآفرینـی اسـت

و دیگـری الگـوی رفتـار برنامهریـزی شـدهی آجـزن اسـت
اسـتفاده شـده کـه بیانگـر نقـش نگـرش بر قصـد رفتـاری افراد
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اسـت کـه در حـوزهی کارآفرینـی نیـز ایـن مـدل در تحقیقـات

بـرای گروهبنـدی بخشهـای مختلـف ابـزار اندازهگیـری

کشـاورز ( ،)1393کروگـر و همـکاران ( ،)2000کروگـر و

و مطلـوب (زیـاد) از تفـاوت انحـراف معیـار از میانگین ISDM

گوناگـون ماننـد بررسـی ون گلـدرن و همـکاران (،)2008

کارسـرود ( ،)1993کاتونـن و همـکاران ( ،)2015لورتـی و
کاسـتوگیوانی ( )2015و مالبانا ( )2014اسـتفاده شـده اسـت.
بـه بیانـی دیگـر ،ایـن پژوهش بـه دنبال پاسـخ به این پرسـش

برحسـب سـطوح نامطلوب (کم) ،به نسـبت مطلوب (متوسط)
بـه صـورت زیـر اسـتفاده شـد (گانگادهاراپـا و همـکاران،

:)2007

 -نامطلوب (کم)

 -به نسبت مطلوب (متوسط)

اسـت کـه آیـا متغیر بـاور بـه خودکارآمـدی به صورت مسـتقیم

بـر قصـد کارآفرینی دانشـجویان مؤثر اسـت یا اینکه با واسـطه

و از طریـق نگـرش بـه کارآفرینـی نیـز ایـن متغیرهـا بـا هـم در

 -مطلوب (زیاد)

ارتبا طانـد؟

برای سنجش روایی ظاهری ابزار اندازهگیری ،در آغاز

روششناسی

ایـن تحقیـق از نظـر هـدف؛ كاربـردی و از نظـر ماهیـت،

پرسشنامه به فارسی و بار دیگر به انگلیسی برگردانده شد و با

متن اصلی تطابق داده شد .سپس ،نسخه نهایی را چند تن از

توصیفـی -تحلیلـی اسـت و در سـال تحصیلـی 1393-1392

خبرگان برخوردار از پیشینهی مرتبط با موضوع تائید کردند.

انجـام گرفتـه اسـت .جامعـهی آمـاری ایـن پژوهـش همـهی

پایایـی ،روایـی همگـرا و روایـی واگرا اسـتفاده شـد و نتیجهی

در دانشـکدههای کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه زابـل
دانشـجویان مقطـع کارشناسـی رشـتههای کشـاورزی و منابع

طبیعـی ایـن دانشـگاه بودنـد ( .)N=2000حجـم نمونـه ،بـا

اسـتفاده از فرمـول کوکـران 130 ،نفـر بـرآورد شـد کـه بـرای

دقـت بیشـتر به  145نفـر افزایش یافـت .روش محاسـبه بدین

شـرح اسـت:

بـرای ارزیابـی بـرازش مـدل اندازهگیـری از معیارهـای

به دسـت آمـدهی میانگین واریانس اسـتخراج شـده (،)AVE

روایـی همگـرای بخشهای مختلف ابـزار اندازهگیـری را تائید
کـرد چـون باالتر از  0/4بـود (داوری و رضـا زاده 1393 ،به نقل

از مگنـر و همـکاران( )1996 ،جـدول .)1

بـرای سـنجش روایـی واگـرا نیـز از روش فورنـل و الرکـر

( )1981اسـتفاده شـد .نتایـج بـه دسـت آمـده در جـدول 1

مشـاهده میشـود .بنـا بـر نتایـج جـدول یـاد شـده مشـخص

در ایـن تحقیـق ،بـرای نمونهگیـری از روش نمونهگیـری

میشـود کـه ابـزار تحقیـق دارای روایـی واگـرای شـایان

قصـد و نگـرش بـه کارآفرینـی از طریـق پرسشـنامهی

سـازههای دیگـر همبسـتگی بیشـتری بـا پرسـشهای خـود

تـا بسـیار موافقـم بـه ترتیـب از  -2تـا  +2ارزیابـی شـد .بـاور بـه

و پایایـی ترکیبـی اندازهگیـری شـد و پـس از حـذف گویههـای

تصادفـی سـاده اسـتفاده شـد.

لینـان و چـن ( ،)2009در قالب طیف لیکرت از بسـیار مخالفم

خودکارآمـدی نیـز با پرسشـنامهی شـرر و همـکاران (،)1982
شـامل  17گویـه ،انـدازه گیری شـد.

پذیرشـی اسـت؛ زیـرا کـه سـازههای مـدل پژوهـش نسـبت به
دارنـد .پایایـی ابـزار اندازهگیـری نیـز از طریـق آلفـای ترتیبی

نامناسـب ( 2گویـهی نگـرش کارآفرینـی و  4گویـه بـاور بـه

خودکارآمـدی) تاییـد شـد (جـدول .)1

جدول -1پایایی مدل ،میانگین واریانس استخراجشده و ماتریس سنجش روایی واگرا
متغیرها
قصد کارآفرینی
باور به خودکارآمدی
نگرش کارآفرینی

6

آلفای ترتیبی

ضریب پایایی ترکیبی ()CR

AVE

قصد کارآفرینی

باور به خودکارآمدی

نگرش کارآفرینی

0/803
0/906
0/702

0/837
0/904
0/801

0/465
0/423
0/575

0/682
0/443
0/629

0/650
0/430

0/758
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بارهـای عاملـی ظاهر شـده در مدل ترسـیمی باالتـر از 0/5

میباشـند کـه بیانگر پایایی مناسـب مدل اسـت (نـگارهی .)1
بـرای ارزیابـی بـرازش سـاختاری مـدل نیـز ضریبهـای

معنـاداری ( )T- valuesمحاسـبه و مشـخص شـد کـه همـهی
ضریبهـای بـه دسـت آمـده از  1/96بیشـتر هسـتند کـه
حکایـت از مطلـوب بـودن بـرازش مـدل سـاختاری دارد.

مقادیـر  ،T- valuesدر بخـش یافتههـای تحقیـق (نگارهی )2
آمـده اسـت.

یافتهها

یافتههـای تحقیـق نشـان دادنـد کـه  56/3درصـد از

پاسـخگویان را زنـان و  43/8درصـد را مـردان تشـکیل

میدهنـد .همچنیـن 79/4،درصـد پاسـخگویان در یکـی از

گرایشهـای کشـاورزی (زراعـت ،علـوم دامـی ،گیاهپزشـکی،

صنایـع غذایـی ،اقتصـاد کشـاورزی ،اصلاح نباتـات و

بیوتکنولـوژی ،فضـای سـبز ،باغبانـی ،ترویـج و آمـوزش
کشـاورزی) و  20/6درصـد در یکـی از گرایشهـای منابـع

پس از بررسـی برازش مدل اندازهگیری و مدل سـاختاری،

طبیعـی (شـیالت ،محیـط زیسـت ،صنایـع چـوب و کاغـذ)

شـد .مقدار شـاخص  GOFمحاسـبه شـده برای مدل0/388 ،

نیـز  21/59سـال بـا انحـراف معیـار  2/26اسـت .میانگیـن و

و  0/36بـه ترتیـب نشـاندهنده بـرازش کلی ضعیف ،متوسـط

خودکارآمـدی و نگـرش کارآفرینـی) بـر پایـهی مقیـاس مـورد

بـرازش کلـی مدل تحقیـق نیز توسـط معیار ( )GOFمحاسـبه

بـه دسـت آمد کـه برابر دسـتورکار ایـن شـاخص (0/25 ،0/01

و قـوی (وتزلـز و همـکاران ))2009 ،بـرازش کلـی مـدل قـوی
است.

بـرای تجزیـه و تحلیـل دادههـای پژوهـش از ضریـب

همبسـتگی اسـپیرمن ،مـدل معادلههـای سـاختاری ،روش
حداقـل مربعـات جزیـی و روش بـوت اسـتراپینگ اسـتفاده

شـد کـه بـا اسـتفاده از نرمافزارهـای  SPSSwin21و Smart Pls
ویراسـت  3.2.4تحلیـل شـدند.

مشـغول بـه تحصیـل میباشـند .میانگیـن سـنی پاسـخگویان
انحـراف معیـار سـازههای تحقیـق (قصـد کارآفرینـی ،بـاور بـه
بررسـی ( -2تا  )2در جدول  2مشـاهده میشـود .این سـازهها
بـر پایـهی معیـار انحـراف از میانگیـن ( )ISDMبه سـه دسـته

تقسـیم شـدند (جـدول .)2

جـدول  2بیانگـر آن اسـت کـه نمـای حاصـل در متغیرهای

قصـد کارآفرینـی ،بـاور بـه خودکارآمـدی و نگـرش کارآفرینـی
بـه ترتیـب بـه نسـبت مطلـوب (متوسـط) ،مطلـوب (زیـاد) و
نامطلـوب (کـم) میباشـد.

جدول -2توزیع فراوانی پاسخگویان بر پایهی قصد کارآفرینی ،باور به خودکارآمدی و نگرش کارآفرینی
متغیر

میانگین انحراف معیار

قصد کارآفرینی

0/62

0/72

باور به خودکارآمدی

0/26

0/81

نگرش کارآفرینی

0/77

0/79

سطح

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی انباشته

نما

نامطلوب (کم)
به نسبت مطلوب (متوسط)
مطلوب (زیاد)
نامطلوب (کم)
به نسبت مطلوب (متوسط)
مطلوب (زیاد)
نامطلوب (کم)
به نسبت مطلوب (متوسط)
مطلوب (زیاد)

40
59
46
47
47
51
56
45
44

27/6
40/7
31/7
32/4
32/4
35/2
38/6
31/0
30/3

27/6
68/3
100
32/4
64/8
100
38/6
69/7
100

به نسبت مطلوب
(متوسط)

بــرای بررســی همبســتگی متغیرهــای پژوهــش از ضریــب

همبســتگی اســپیرمن اســتفاده شــد (جــدول  .)3چنــان کــه
دیــده میشــود بیــن متغیرهــای قصــد کارآفرینــی و بــاور بــه

خودکارآمــدی و قصــد کارآفرینــی و نگــرش کارآفرینــی در
ســطح  99درصــد اطمینــان رابطــهی مثبــت و معنــیداری
وجــود دارد.

مطلوب (زیاد)

نامطلوب (کم)

جدول -2ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق
قصد کارآفرینی

متغیر
قصد کارآفرینی

باور به خودکارآمدی
نگرش کارآفرینی

1

**0/389
**0/594

باور به خودکارآمدی

1

**0/395

**معنیداری در سطح  0/01درصد
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رابطـهی علـت و معلولـی بیـن متغیرهـای تحقیـق (بـاور

غیرمسـتقیم بـاور بـه خودکارآمـدی بـر قصـد کارآفرینـی

و نگـرش کارآفرینـی ،نگـرش کارآفرینـی و قصـد کارآفرینـی)

در سـطح اطمینـان  95درصـد اسـت (نـگاره  .)2همانگونـه

بـه خودکارآمـدی و قصـد کارآفرینـی ،بـاور بـه خودکارآمـدی

پاسـخگویان از طریـق متغیـر میانجـی نگـرش بـه کارآفرینـی

نیـز در قالـب مدل سـاختاری و توسـط نرمافـزار Smart PLS

کـه خروجـی حاصـل نیـز نشـان میدهـد همـهی ضریبهـای

مختلـف ایـن بررسـی (نگارههـای 2 ،1و EI ،)3بیانگـر قصـد

پس از بررسـی معنادار بودن تأثیر مسـتقیم و غیرمستقیم،

 3.2.4سـنجیده شـد .در مـدل اجـرا شـد ه در قسـمتهای
کارآفرینـی و  SBو  EAبـه ترتیب بیانگر باور بـه خودکارآمدی
و نگـرش بـه کارآفرینـی دانشـجویان میباشـند .همانگونـه
کـه در نـگارهی  1مشـاهده میشـود ،رابطـهی بیـن سـازههای
اصلـی پژوهـش معنـادار و مسـتقیم اسـت؛ بنابرایـن ،بـاور بـه

خودکارآمـدی بـر قصـد کارآفرینـی دانشـجویان مـورد بررسـی

تأثیـر مثبـت و معنـادار دارد .همچنیـن ،نتیجـهی تحقیـق
بیانگـر آن اسـت کـه رابطـهی بیـن بـاور بـه خودکارآمـدی و
نگـرش بـه کارآفرینـی و رابطـهی نگرش بـه کارآفرینـی با قصد

کارآفرینـی تاییـد میشـود.

خروجـی دسـتور بـوت اسـتراپینگ نیـز ضمن تاییـد روابط

یـاد شـده ،گویـای تأثیـر مسـتقیم بـاور بـه خودکارآمـدی

دانشـجویان بـر قصـد کارآفرینـی آنـان و همچنیـن تأثیـر

 tباالتـر از  1/96اسـت.

شـدت ایـن تأثیرگذاریهـا نیـز بررسـی شـد .خروجـی مـدل
اجراشـده در نـگارهی  3آمـده اسـت .ضریبهـای اسـتاندارد
شـده مسـیر میـان متغیـر بـاور بـه خودکارآمـدی و قصـد
کارآفرینـی ( )0/212بیانگـر ایـن مطلـب اسـت کـه بـاور بـه

خودکارآمـدی بـه میـزان  21/2درصـد از تغییرهـای متغیـر

قصـد کارآفرینـی را به طـور مسـتقیم تبیین میکند .از سـویی
دیگـر دو ضریـب  0/430و  0/538نیـز نشـان میدهنـد کـه

متغیـر بـاور بـه خودکارآمـدی بهطـور غیرمسـتقیم و از طریـق

متغیـر میانجـی نگـرش کارآفرینـی ،بـه میـزان  23درصـد
( )0/430×0/538بـر متغیـر قصد کارآفرینی دانشـجویان تأثیر

دارد .بـر ایـن پایـه ،میتوان گفـت که تأثیر کل بـه میزان 44/2

درصـد ( )23 +21/2تبییـن میشـود.

نگاره -1ضریبهای استاندارد مدل پژوهش
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الزم بـه یـادآوری اسـت کـه بـر پایـهی نـگارهی  ،3سـازهی

قصـد کارآفرینـی) توسـط تنهـا یـک یـا دو سـازهی بـرونزا

نشـانگر قـوی بـودن رابطـهی بیـن سـازههای تحقیـق بـا قصـد

تأثیـر قـرارگیـرد مقـدار باالتـر از  ،0/33نشـاندهندهی قـوت

قصـد کارآفرینـی دارای مقـدار  R2برابـر  0/433اسـت کـه
کارآفرینـی دانشـجویان اسـت؛ زیـرا کـه بـر پایهی نظر هنسـلر

و همـکاران ( ،)2009در صورتـی کـه سـازهی درونـزا (در اینجا

(در اینجـا بـاور بـه خودکارآمـدی و نگـرش کارآفرینـی) تحـت
رابطـهی بیـن آن سـازهها و سـازهی درونزا اسـت (داوری و

رضـازاده.)1393 ،

نگاره -2خروجی دستور بوت استراپینگ
زیـادی اسـت .بـر ایـن پایـه ،ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی
رابطـهی باور بـه خودکارآمدی و قصـد کارآفرینی دانشـجویان

بـا میانجیگـری نگـرش کارآفرینـی آنـان انجـام گرفـت.

نتایـج تحقیـق نشـان دادنـد کـه بـاور بـه خودکارآمـدی

دانشـجویان بـر قصـد کارآفرینـی آنـان بـه طـور مسـتقیم تأثیر

دارد .بـه گونـهای کـه دانشـجویانی کـه بـاور بـه خودکارآمـدی

نگاره -3خروجی نرمافزار  Smart plsبرای بررسی شدت
سازههایتحقیق

بحث و نتیجهگیری

شـناخت عاملهـای مرتبـط بـا قصـد کارآفرینـی بـه دلیـل

نقـش اساسـی آن در بـروز رفتـار کارآفرینـی ،دارای اهمیـت

باالیـی دارنـد از قصـد کارآفرینـی باالیـی نیـز برخوردارند .این
نتیجـه بـا الگـوی ارایـه شـده داویدسـون ( ،)1995کـه بـاور به

خودکارآمـدی را یکـی از پایههـای اصلـی شـکلدهنده قصـد
کارآفرینـی بیـان مـیدارد (کشـاورز ،)1393 ،همخوانی دارد.

نتایـج بررسـیهای سـلیمانی و زرافشـانی ( ،)1390کشـاورز

( ،)1393زمانـی عالیـی و امیدی نجفآبـادی ( )1393و بارانی

و زرافشـانی ( )1388نیـز مؤیـد رابطـهی ایـن متغیرهـا اسـت.

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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تاثیر باور به خودکارآمدی و...

یافتههـای تحقیـق همچنیـن ،بیانگـر آننـد کـه بـاور بـه

دانشـجویان بـر قصـد کارآفرینـی آنـان مؤثـر اسـت .در توضیح

بـه کارآفرینـی بـر قصـد کارآفرینـی آنـان مؤثـر اسـت .در ایـن

بـودن خود در هنگام آغاز یک کسـبو کار جدیـد باور مطلوبی

خودکارآمـدی دانشـجویان بـر نگـرش بـه کارآفرینـی و نگـرش
راسـتا ،نتایـج بررسـی محسـنی و همـکاران ( ،)1392نیـز
مؤیـد یافتههـای تحقیـق اسـت .همچنیـن بـر پایـهی ادبیـات

کارآفرینـی رابطـهی بیـن نگـرش کارآفرینی و قصـد کارآفرینی
در بررسـیهای گذشـته تأییـد شـده اسـت .بـه طـور مثـال،

بـر پایـهی الگـوی رفتـار برنامهریزیشـده ،نگرشهـای افـراد
بـر قصـد رفتـاری آنـان مؤثـر اسـت .لـذا ،بـه نظـر میرسـد

پرداختـن بـه چرایـی تأییـد رابطـهی بـاور بـه خودکارآمـدی و
نگـرش کارآفرینـی ضروریتـر اسـت.

ایـن مطلـب میتـوان گفت که اگر دانشـجویی دربـارهی کارآمد
داشـته باشـد ایـن بـاور بـه خودکارآمـدی مطلـوب موجـب بـه

وجـود آمـدن احسـاس مطلوبـی نسـبت بـه کارآفرینـی در وی

میشـود (بنـدورا ،)1997 ،کـه ایـن احسـاس ،نگـرش وی را

متأثـر و مطلـوب میسـازد.

همچنیـن بـه نظـر بسـیاری از محققـان ،باورهـای افـراد

شـکل دهنـدهی نگرشهـای آنان میباشـند (گیبلر و نلسـون،
2003؛ مایـو 2004 ،بـه نقـل از فیشـبین و اجـزن1975 ،؛
فاینـی2012 ،؛ گارسـیا دفروتـوس و اورتـگا اگا )2015 ،کـه

کریمـی ( ،)2008بیـان داشـته کـه باورهـای افـراد منجـر

ایـن مطلـب نیـز بـر درسـتی ایـن رابطـه اشـاره دارد .بـر ایـن

میتوانـد منفـی یـا مثبـت باشـد؛ لـذا افزایـش یـا کاهـش بـاور

آمـد ایـن امـر میتوانـد بـه تصمیـم فـرد بـرای آغاز یک کسـب

بـه شـکلگیری نگـرش میشـود .بـا توجـه بـه اینکـه نگـرش
بـه خودکارآمـدی موجـب میشـود کـه دانشـجویان نگرشـی

مثبـت یـا منفـی نسـبت بـه کارآفرینـی داشـته باشـند .بـا
پذیـرش رابطـهی بـاور بـه خودکارآمـدی و نگـرش کارآفرینـی

و رابطـهی نگـرش کارآفرینـی و قصـد کارآفرینـی ،ایـن فرضیه
کـه متغیـر نگـرش بـه کارآفرینـی میتوانـد در رابطـهی بـاور
بـه خودکارآمـدی و قصـد کارآفرینـی نقـش میانجـی را ایفـا

کنـد تاییـد شـد .ایـن امـر بـا توجـه بـه آن چـه بیـان شـد و بنـا
بـر ادبیـات کارآفرینـی قابـل توضیـح اسـت .بدینصـورت کـه

ارتقـای بـاور بـه خودکارآمـدی دانشـجویان موجـب میشـود
تـا آنـان نگـرش مثبتـی نسـبت بـه کارآفرینی داشـته باشـند و
در پـی آن نگـرش مثبـت نیـز قصـد کارآفرینـی افـراد را بهبـود

میبخشـد؛ امـا بـه جهت آن کـه بررسـی تجربی در ایـن زمینه

یافـت نشـد ،بـر این پایـه ،دریافت یـک نتیجهی کلـی و تعمیم
آن نیازمنـد بررسـی میدانی بیشـتری اسـت .گرچـه ،نتیجهی
برخـی از بررسـیها ،ماننـد بررسـیهای فاینـی و همـکاران

( )2012تـوان میانجیگـری متغیـر نگـرش کارآفرینـی را در

رابطـهی برخـی از متغیرهـای حـوزهی کارآفرینـی بـا قصـد
کارآفرینـی تاییـد میکننـد.

پایـه ،میتـوان گفـت که در صـورت وجود شـرایط مناسـب پی
و کار جدیـد یـا همـان قصـد کارآفرینـی کمـک کنـد .چـرا کـه
نگرشهـای مثبـت یـا منفی فرد نسـبت بـه کارآفرینـی موجب
ارزیابـی و ارزشـگذاری مثبـت یـا منفـی از کارآفرینـی خواهـد

شـد (فاینـی و همـکاران .)2012 ،بدیـن گونه نتایـج ارزیابی از
کارآفرینـی ،قصـد کارآفرینـی دانشـجویان را افزایش یا کاهش

خواهـد داد .البتـه ،بـه جهـت آن کـه بررسـی تجربـی در ایـن

زمینـه یافت نشـد ،ضـرورت دارد در تعمیـم آن جانب احتیاط
رعایت شـود.

بـا توجـه بـه ایـن کـه نگرشهـای افـراد مجموعـهای از

باورهـای آنـان نیز اسـت (فاینـی و همـکاران )2012،از این رو
بـه نظـر میرسـد اگـر باورهـای افـراد از خودکارآمد بـودن آنان

ریشـه گرفتـه باشـند موجب نگـرش مثبت آنـان خواهنـد بود.

خلاف ایـن مورد نیز صادق اسـت که اگر دانشـجویی به کارآمد
بـودن خـود در آغاز یـک فعالیت کارآفرینی باور نداشـته باشـد
ایـن ضعـف باور موجـب بیزار شـدن و ایجاد نگـرش کارآفرینی

منفـی در وی شـده و در نهایـت پیامـد چنین بـاوری تصمیم و
قصـد فـرد بـرای انجـام نـدادن کارآفرینی خواهـد بود.

بـا توجـه بـه دسـت آوردهای ایـن تحقیـق و با توجـه به این

در نهایـت ،شـدت تأثیرگـذاری متغیرهای مورد بررسـی در

کـه باورهـا آموختنـی هسـتند (فلیمـن2003 ،؛ وال2006 ،؛

و غیرمسـتقیم (باور بـه خودکارآمدی← نگـرش کارآفرینی←

میتـوان باورهـای افـراد از جملـه بـاور بـه خودکارآمـدی را

بیشـتر به صورت غیرمسـتقیم و بـا بهبود نگرش بـه کارآفرینی

و مرکزهـای آموزشـی بـرای توسـعهی کارآفرینـی و

دو مسـیر مسـتقیم (باور به خودکارآمدی← قصـد کارآفرینی)
قصـد کارآفرینـی) بیانگـر آنسـت کـه بـاور بـه خودکارآمـدی
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پیششـرطهای آن ،از جملـه قصـد کارآفرینـی ،بایـد بـاور بـه

تقویـت کننـد .همچنین ،بـه جهت آنکه باورهـای افراد نگرش

بر این پایه باور به خودکارآمدی هم به طور مستقیم و

مسـتقیمی بـر قصـد کارآفرینی دانشـجویان دارد .لـذا ،به نظر

خودکارآمـدی آنـان را ارتقـا بخشـند.

هم به طور غیرمستقیم میتواند قصد کارآفرینی دانشجویان

کشاورزی و منابع طبیعی را تحت تأثیر قرار دهد.

آنـان را نسـبت بـه کارآفرینی شـکل میدهد و نگـرش نیز تأثیر

میرسـد بـاور بـه خودکارآمدی بیـش از آنچه تصـور میرود در

حـوزهی کارآفرینـی دارای اهمیـت اسـت .پیشـنهاد میشـود

نیـز ،به نظر میرسـد مدیران ،مربیان و اسـتادان آموزشـی

بـه جهـت انجـام برنامهریزیهـای الزم بـرای حفـظ و ارتقـای

بـه خودکارآمـدی آنـان را بـا تاکیـد بـر امـوری ماننـد اهمیـت

اسـتفاده از ابزار اندازهگیری مناسـب در بدو ورود دانشـجویان

میبایـد در راسـتای ارتقـای قصـد کارآفرینی دانشـجویان باور
دادن بـه درسهـای عملـی و آموزشهـای در حـد تسـلط

بـاور بـه خودکارآمـدی دانشـجویان میـزان ایـن متغیـر بـا
بـه دانشـگاهها نیز سـنجیده شـود.
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The Effect of Self- efficacy Belief on Entrepreneurial Intention with Mediating
Entrepreneurial Attitude of Agricultural and Natural Resource Students,
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Abstract
The entrepreneurship literature shows that entrepreneurial intention has important effect on entrepreneurship behavior. Therefore, it is important to identify factors influencing entrepreneurial intention.
The main purpose of this study was to investigate the relationship between self-efficacy belief and entrepreneurial intention with mediating role of entrepreneurial attitude. This study, in terms of purpose,
is considered as an applied research and in terms of data collection is field study. The statistical population consisted of 2000 agricultural and natural resources students in 2013-2014 academic year, among
which, 145 students were randomly selected based on Cochran's formula. Data collection tool was questionnaire, that’s face validity was confirmed by a panel of agricultural extension and education experts,
and its reliability was confirmed through calculating ordinal alpha and composite reliability coefficients
(α = 0.702 - 0.906 and C= 0.801 - 0.904). The results showed that there is a positive relationship between
self-efficacy belief and entrepreneurial intention. Also, the mediating role of entrepreneurial attitude in
the relationship between self efficacy belief and entrepreneurial intention was confirmed.
Index Terms: Entrepreneurial attitude, entrepreneurial intention, self-efficacy beliefs, agricultural and

Natural Resource students
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